20 20

Instituut

Ve r b e e t e n

Jaarverslag
Krachtig verbeeten

Bestuur en toezicht
Voorwoord Raad van Toezicht
Voorwoord Raad van Bestuur

4
4
6

Wie wij zijn en waar wij voor staan

10

Cijfers en feiten
Algemeen
Medewerkers
Financieel overzicht
Wetenschappelijk onderzoek
Klachten

12
12
15
16
18
21

Medezeggenschap
Cliëntenraad
Ondernemingsraad

22
22
24

Highlights

26

Kwaliteit en veiligheid
Kwaliteit van zorg
kwaliteit en structuur van Infectiepreventie

32
32
32

Samenwerken met partners in de zorg

34

Dit jaarverslag is een uitgave van Instituut Verbeeten
en verschijnt jaarlijks in een digitale uitvoering.

Fotografie

Timo Reisiger fotografie

Redactie

Afdeling Communicatie

Eindredactie

Afdeling communicatie

Ontwerp

Miesart – Michelle Haak

Uitgave
Juni 2021

2
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Bestuur en toezicht
Voorwoord Raad van Toezicht
Ook als toezichthouders hebben we een bijzonder jaar achter de rug. De COVIDcrisis maakt dat we nagenoeg alleen maar digitaal vergaderen. Sta je als
toezichthouder alleen al vanwege je taak, positie en rol op gepaste afstand van
de organisatie, in een zo bijzonder jaar als 2020 is dat ook letterlijk zo.
Toch zijn we als toezichthouders steeds op
proactieve wijze geïnformeerd door de bestuurder
via extra nieuwsberichten. Daarnaast blijven we
via wekelijks toegestuurde interne nieuwsbrieven
en berichten van de crisisorganisatie steeds
geïnformeerd over de stand van zaken, én de
wijze waarop de organisatie reageert op de
onverwachte crisissituatie.

Met groot respect en gepaste trots
volgen we dat de organisatie steeds tijdig
anticipeert op de snel veranderende
inzichten in de ontwikkeling van de
pandemie. De organisatie krijgt het voor
elkaar om de noodzakelijke zorg voor
onze patiënten nagenoeg ongestoord
door te laten gaan. Een knappe prestatie!

Specifieke onderwerpen die naast de voortgang
van de primaire zorg tijdens de pandemie aan de
orde kwamen tijdens de periodieke bijeenkomsten
van de Raad van Toezicht zijn onder andere:
• Het integraal jaarplan 2021.
• De start met waardegedreven zorg
als vertrekpunt en hoeksteen voor de
organisatieontwikkeling en de mate waarin
daarbij interim-managers nodig waren.
• De mogelijke bijdrage van Helios Radiotherapie
bij de wens een begin te maken met
wetenschapsbeleid.
• De toekomst van Nucleaire Geneeskunde.
• De informatievoorziening rondom
kwaliteitssturing.
• De verbeteringen in informatiebeveiliging.
• Het aanbestedingsbeleid bij investeringen.
• De ontwikkeling van locatieprofielen.
• Een integraal kwaliteitsbeleid.
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Ten aanzien van de Governance volgen we de
Zorgbrede Governancecode 2017. In 2020 toetsen
we, tijdens de jaarlijkse evaluatiebijenkomst
van de Raad van Toezicht, wederom of er nog
onderwerpen zijn die onze aandacht behoeven.
Daarbij spraken we af in 2021 een eigen
opleidingsplan te maken.
Via periodieke gesprekken met de
Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en
de radiotherapeut-oncologen van Helios
Radiotherapie houden we voeling met wat er leeft
in de organisatie.
De voorzitter van de Raad van Toezicht, Diederik
Zijderveld, vond dat er door het aanvaarden
van een nieuwe hoofdfunctie er tegengestelde
belangen konden ontstaan tussen zijn nieuwe
werkgever en Instituut Verbeeten. Daardoor
legt hij per 1 juli 2020 zijn functie neer en verliet
als lid de Raad van Toezicht. Gerard van Loon
nam als zittend lid zijn rol als voorzitter over. Na
een sollicitatieprocedure trad, met instemming
van de adviesorganen, per 1 juli 2020 Peter van
Wageningen als nieuw lid toe tot de Raad van
Toezicht.
Tot slot spreekt de Raad van Toezicht zijn
waardering uit naar alle medewerkers van Instituut
Verbeeten. De Raad van Toezicht complimenteert
alle medewerkers van Instituut Verbeeten, die
enorme veerkracht hebben getoond het afgelopen
jaar. Zij hebben op eigen kracht samen de
gevolgen van de COVID-19-crisis weerstaan en zijn
vanuit passie voor de patiënt doorgegaan met de
bestralingsprogramma’s en nucleaire diagnostiek.
Het ziekteverzuim was, ondanks COVID-19, ver
onder het landelijk gemiddelde in Nederland.
Hierdoor zijn de zorg en behandelingen veilig
doorgegaan. Daar zijn we als Raad van Toezicht
enorm trots op.

De Raad van Toezicht
complimenteert alle
medewerkers van Instituut
Verbeeten, die enorme
veerkracht hebben getoond
het afgelopen jaar.

Van links naar rechts:
Peter van Wageningen,
Marie-Hélène Schutjens,
Lilly-Ann van der Velden en
Gerard van Loon.

1e
benoeming

2e
benoeming

Periode

Aftredend

Opmerkingen

Portefeuille

Gerard
van Loon

06/2015

06/2019

2

06/2023

Lid
Auditcommissie

Voorzitter, Governance,
OR, ICT, financiën en
renumeratie

Lilly-Ann
van der Velden

06/2015

06/2019

2

06/2023

Lid Commissie
K&V

Medische zaken,
Cliëntenraad

Marie-Hélène
Schutjens

03/2016

03/2020

2

03/2024

Lid Commissie
K&V

Juridische zaken,
Kwaliteit & Veiligheid

Diederik
Zijderveld

02/2017

-

1

07/2020

Lid
Auditcommissie

Voorzitter, Financiën,
Remuneratie,
Governance, OR, ICT

Peter
van Wageningen

07/2020

07/2024

1

Naam

Financiën, ICT,
remuneratie

De voorzitter
Gerard van Loon
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Voorwoord Raad van Bestuur
Het jaar waarin COVID-19 de wereld en dus ook onze organisatie verraste. Als
ik daarop terugkijk, hebben we hier met elkaar veerkrachtig en slagvaardig op
gereageerd. We zijn het jaar ‘goed’ doorgekomen en hebben de kwaliteit en
continuïteit van zorg kunnen garanderen. Bovendien bleken wij ook nog in staat
om aan onze strategische prioriteiten en organisatieontwikkeling te werken. Een
aantal mijlpalen is gehaald, en daar mogen wij meer dan trots op zijn!
Integraal jaarplan 2021

Voorheen werd er per afdeling een jaarplan,
dus geen overkoepelende versie, opgesteld. In
2019 was al een stap gezet in de ontwikkeling
naar een integraal jaarplan. Dit jaar stelden
we in afstemming met Helios een integraal
jaarplan 2021 op, vergezeld van een sluitende,
realistische begroting en vooraf gemaakte
samenwerkingsafspraken. De radiotherapeutoncologen werkzaam binnen Instituut Verbeeten,
werken verenigd in het Medisch Specialistisch
Bedrijf Helios Radiotherapie BV.
Dit heeft geleid tot meer inzicht in elkaars context
en afhankelijkheden. Deze samenwerking
versterkte ook de dialoog: we staan naast elkaar
en eenieder neemt verantwoordelijkheid voor
en ziet het eigen aandeel binnen zijn of haar
werkzaamheden. Deze gezamenlijke aanpak
is een mijlpaal voor de samenwerking binnen
onze organisatie en legt een goede basis voor de
dialoog over de organisatieontwikkeling die we met
elkaar zijn gestart.

COVID-19

Ondanks alle nadelige gevolgen van COVID-19,
heeft het onze organisatie ook iets gebracht. Als
gevolg van deze crisis hebben we vroegtijdig
opgeschaald naar een crisisorganisatie met een
Crisis Management Team (CMT) en Operationeel
Crisis Team (OCT). Daarbij was het noodzakelijk
om intensief samen te werken en de communicatie
tussen management en werkvloer laagdrempelig
en toegankelijk te houden. Nu bleek nog duidelijker
dat we verder komen door samen te werken.
Dankzij een gezonde focus en multidisciplinaire
verbinding in de volle breedte binnen ons instituut
bleken wij in staat deze crisis tegemoet te treden.
Iedere afdeling deed en dacht mee, en gaf input
over hoe we werkzaamheden zo goed mogelijk
konden uitvoeren, binnen de geldende COVID-19
maatregelen. Noodgedwongen moesten we
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vanwege het besmettingsrisico besluiten om de
personele bezettingsgraad op onze locaties tot een
minimum te beperken en het thuiswerken zoveel
mogelijk te verplichten. Medewerkers hebben zich
uitstekend gehouden aan de richtlijnen en afspraken
om de risico’s te beperken en de continuïteit van
zorg en bedrijfsvoering te garanderen.
De ‘oogst’ is een miniem aantal interne
besmettingen, allen met een externe
bron, continuïteit van zorg, een gezien de
omstandigheden laag ziekteverzuim (4,97%),
relatieve rust en stabiliteit en compacte, periodieke
en als duidelijk gewaardeerde communicatie en
informatie. Deze ervaring heeft ons veel lessen
geleerd, die we kunnen gebruiken voor onze
organisatieontwikkeling.

Strategie- en organisatieontwikkeling: ‘Fit
voor de toekomst’
Organisatieontwikkeling
De contouren van onze organisatieontwikkeling
krijgen steeds meer vorm. We hebben
geconstateerd dat we in de afgelopen jaren
intern door veel wisselingen in de top steeds
meer dreigden te ‘verzuilen’. Mede door de crisis
hebben we de ‘kracht van samen’ weer in de
praktijk gebracht en ervaren. Een duidelijke regie
én multidisciplinaire verbinding door de dialoog
in de volle breedte, ondersteund door compacte,
duidelijke en terugkerende communicatie en
informatie.

We zijn de dialoog met elkaar gestart over onze
toekomstvisie en organisatieontwikkeling. Na het
vertrek van een aantal managers hebben we
weloverwogen besloten de vacatures niet 1 op 1 in
te vullen, maar gedeeltelijk te bezetten met tijdelijke
managers. Hierdoor konden we de continuïteit
borgen en tegelijkertijd de ruimte nemen om met
elkaar te onderzoeken hoe we ons, op basis van

2020
Een veerkrachtig
Verbeeten!

“Mede door de crisis
hebben we de ‘kracht van
samen’ weer in de praktijk
gebracht en ervaren.
Een duidelijke regie én
multidisciplinaire verbinding
door de dialoog in de volle
breedte, ondersteund door
compacte, duidelijke en
terugkerende communicatie
en informatie.”
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onze toekomstvisie, het beste kunnen organiseren.
Vanuit deze ‘organisatiedialoog’ ontstonden
inzichten voor de uitgangspunten van onze
organisatieontwikkeling:
• Versmalling aan de top, verdieping in de breedte.
• Positionering Zorg: wat heeft de patiënt nodig
aan zorg en hoe kunnen we dat mogelijk maken?
Duaal management en waardegedreven zorg
zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.
• ‘De kracht van samen’.
• Ruimte om te groeien van een taakgerichte
organisatiestructuur naar een flexibele
en slagvaardige multidisciplinaire
netwerkorganisatie.
• Competentie- en talentontwikkeling.
• Adequate sturing door regie in samenhang en
verbinding.
• Dialoog en participatie op basis van inhoud en
bijdrage.
• Verbindend en dienstbaar leiderschap.

en ruimtelijke infrastructuur, personele formatie
etc.), een meerjaren investeringsprogramma en
een strategisch huisvestingsplan. Voor huisvesting
geldt immers dat we ons moeten voorbereiden op
renovatie óf nieuwbouw van de locatie Tilburg en
de consequenties van de locatieprofielen voor ons
multi-locatiebeleid.

We zijn de dialoog met elkaar hierover gestart
en discussiëren over onze toekomstvisie. Er zijn
heidagen met Helios en MT-leden gehouden,
inloopbijeenkomsten georganiseerd en regelmatig
afdelingen bezocht om het samen hier over te
hebben. Daarnaast hebben we ook presentaties
verzorgd voor de Raad van Toezicht, Cliëntenraad,
Ondernemingsraad en Helios.

COVID-19, een nieuwe risicoanalyse voor
ICT (met name voor software) en een aantal
calamiteiten hebben een goede aanloop
gegeven voor de implementatie van ons integrale
risicomanagement. COVID-19 zorgde voor
focus, slagvaardigheid en verbinding. Inzake ICT
hebben we de risico’s in onze software samen
met interne- en externe deskundigen voor de
herfst op orde gebracht. Daarnaast werden we in
2020 ook onaangenaam verrast door een aantal
calamiteiten op het gebied van stroomuitval,
wateroverlast, netwerk- en telefoniestoringen. Dit
maakte ons nog meer bewust van strategischeen operationele risico’s die op ons pad komen,
waar we zoveel mogelijk op voorbereid moeten
zijn. We zijn daarom gestart met een proactieve
en pragmatische aanpak voor integraal
risicomanagement waarmee we in 2021 verder
gaan. Tevens wordt op basis van deze inzichten
en ervaringen ons crisisbeheersplan in 2021
geactualiseerd.

Strategieontwikkeling

We herijken onze missie en visie om
waardegedreven zorg naar onze drie locaties
in Tilburg, Breda en Den Bosch, en twee
poliklinieken, in Uden en Gorinchem, nog
prominenter te formuleren. Op alle plaatsen
waar we patiëntenzorg leveren, staan de
waarde voor de patiënt, kwaliteit van zorg,
patiëntvriendelijkheid, adequate zorglogistiek en
service hoog in het vaandel.
Dit gaan we de komende jaren realiseren
door onze strategische positionering als
waardegedreven radiotherapeutisch
expertisecentrum in het oncologisch netwerk.
Als gevolg van COVID-19 hebben we helaas het
geplande imago-onderzoek in het voorjaar 2020
moeten uitstellen, maar we hopen dit in 2021
alsnog te kunnen uitvoeren.
De strategische positionering zullen we concreet
vertalen naar locatieprofielen (portfolio, technische
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Partners

Als gevolg van COVID-19 hebben we
noodgedwongen onze contacten met onze
partners, zoals met name de ziekenhuizen en
zorgverzekeraars, moeten beperken tot digitale
overleggen. We hopen dat we in de loop van 2021
‘het sein Brand Meester’ krijgen, zodat we weer
met elkaar in direct contact kunnen treden om
samen duurzaam invulling te geven aan onze
hoogwaardige radiotherapeutische zorg.

Integraal risicomanagement en calamiteiten

gekomen in de bijeenkomsten met de Raad van
Toezicht, Cliëntenraad, Ondernemingsraad, de
inloopbijeenkomsten voor medewerkers en het
bestuurlijk overleg met Helios, die allen hier ook
hun bijdrage en kleur aan hebben gegeven.
Als we na dit alles terugkijken op 2020 mag ik
dankbaar en met trots concluderen dat een
veerkrachtig Verbeeten een bovengemiddelde
prestatie heeft verricht door tijdens de COVID-19
pandemie de continuïteit en kwaliteit van zorg te
borgen en tegelijkertijd in staat was door te gaan
om ‘fit te blijven voor de toekomst’.
Ik wil dan ook graag afsluiten met alle dokters,
medewerkers, gremia, vrijwilligers en onze
partners van harte te bedanken voor hun
uitstekende bijdrage en samenwerking in 2020!
Ed Rutters
Bestuurder

“Ik wil dan ook
graag afsluiten
met alle dokters,
medewerkers,
gremia,
vrijwilligers en
onze partners
van harte te
bedanken voor
hun uitstekende
bijdrage en
samenwerking in
2020!”

Jaarresultaat 2020

Ondanks COVID-19 en de hiermee gepaard
gaande noodzakelijke en onvermijdelijke afschaling
van reguliere zorg zijn we samen erin geslaagd
om onze bedrijfsvoering ook in 2020 gezond
te houden. Gezien de jaarrekening van 2020
mogen we concluderen dat we het jaar met een
prachtig financieel resultaat hebben afgesloten.
Bovenstaande zaken zijn uitvoerig aan de orde
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Wie wij zijn en waar wij voor staan
Met bestraling en nucleair onderzoek & behandeling dragen wij bij aan de
zorg voor mensen met kanker. In de strijd tegen kanker kunnen we op een
menswaardige manier bijdragen, zowel bij een genezende als palliatieve
behandeling. Dat doen we met oog voor onze patiënten, met zo min mogelijk
fysieke en mentale belasting.

Waardegedreven zorg

Instituut Verbeeten richt zich op waardegedreven
zorg. Hieronder verstaan wij het bieden van de,
in overleg met de patiënt, best mogelijke en minst
belastende zorg die de patiënt op een bepaald
moment nodig heeft. Zorg die verstrekt wordt
door een organisatie waarbinnen men optimaal
samenwerkt. Uitkomsten van behandelingen
worden met elkaar vergeleken en gedeeld, zowel
intern als met externe organisaties binnen het
oncologisch netwerk.

De kracht van samen

Helios

Voor Instituut Verbeeten levert Helios
Radiotherapie B.V. de radiotherapeutische zorg.
Binnen Helios zijn zestien radiotherapeuten en
één algemeen arts werkzaam. Theo Veninga en
Friederike Koppe vormen samen het bestuur van Helios.
Carin Broeders is manager van Helios en eveneens lid van het bestuur.

Kanker krijgen is ingrijpend en heeft grote invloed
op het dagelijks leven. Daar hebben wij oog voor
en daarmee ook voor onze patiënten. Wij horen
en zien waar onze patiënten zowel medisch als
mentaal behoefte aan hebben en nemen de tijd
voor persoonlijke ondersteuning.
Samen met onze patiënten en oncologische
zorgprofessionals uit samenwerkende ziekenhuizen
maken wij zorgvuldige afwegingen over de beste
behandeling. Maar ook over de zorg voorafgaand,
tijdens en na de behandeling.

Theo Veninga

Friederike Koppe

Carin Broeders

Onze zorg bieden wij vanuit drie locaties: Breda, Tilburg en Den Bosch.
Daarnaast houden onze radiotherapeut-oncologen spreekuur met patiënten
in Gorinchem en Uden.

Dit alles
samen
noemen wij
de kracht van
samen!
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Cijfers en feiten
In 2020 verrast COVID-19 ook onze organisatie. Een in begin angstige
en onzekere tijd volgt. Toch, als we op het jaar terugkijken, reageerde
Instituut Verbeeten hier veerkrachtig en slagvaardig op. De zorg voor
onze patiënten ging onverminderd door en daar zijn we trots op.

Voor het bestralen van onze
patiënten maken wij gebruik van
acht toestellen, verdeeld over
drie locaties. Hiermee geven wij
patiënten een veilige en goede
bestralingsbehandeling.

Het aantal patiënten dat in 2020
de eerste bestralingsbehandeling
krijgt, verdeeld naar regio’s in
Brabant:
Woonregio Behandel- % behandelvan patiënt trajecten
trajecten
Midden

1.234

29,4%

Noord

142

3,4%

Oost

1.470

35,0%

West

1.293

30,8%

Overig

57

1,4%

Totaal

4.196

100,0%

Patiënten die in 2020 een
nucleair onderzoek of nucleaire
behandeling krijgen:
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Categorie

Nucleaire
verrichtingen

Onderzoek: hartscans

3852

Onderzoek: botscans

1194

Onderzoek: petscans

4706

Onderzoek: overigen

1204

Behandeling

119

Totaal

11075

3,4%

30,8%

29,4%

Voor nucleair onderzoek en nucleaire
behandelingen (therapieën) maken
wij gebruik van drie toestellen
en twee therapiekamers. De drie
toestellen - op onze locatie in Tilburg
- zijn vernoemd naar bloemen.

Leuk om te weten: Onze
bestralingstoestellen
zijn allen vernoemd
naar edelstenen en
mineralen, omdat het allereerste
toestel ‘Kobalt’ daadwerkelijk
een stofje van Kobalt bevatte.
Traditiegetrouw zijn daarna alle
toestellen vernoemd naar edelstenen.

35%
SPECT-CT Roos
SPECT-CT Tulp
PET-CT Anjer

Breda
Jade
Onyx

Den Bosch
Agaat
Topaas

Tilburg
Fluoriet
Goud
Smaragd
Zilver

Kijken we naar de
bestralingsbehandelingen in 2020
dan spreken we van 5 hoofdgroepen,
waarbinnen we de volgende organen
het meest bestralen.
Borst

Darm

Long

Prostaat

Tumorgroepen
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Medewerkers

De medewerkers van Instituut Verbeeten zijn
bevlogen, trotse mensen. Zowel in de zorg aan
onze patiënten, als vanuit ondersteunende
diensten. En allen werken vanuit een gezamenlijke
missie: de strijd tegen kanker. In 2020 kwam daar
de strijd tegen COVID-19 bij. En net zo bevlogen,
zorgen we er samen voor dat de zorg aan onze
patiënten ‘gewoon’ doorgaat. Ook voor patiënten
besmet met het coronavirus of met COVID-19
gerelateerde klachten.
Samen houden we het coronavirus zoveel mogelijk
buiten de deur. Medewerkers met klachten testen
we in onze eigen teststraat en zorgvuldige triage
aan de voordeur houdt het risico op besmetting zo
klein mogelijk. Dat kan alleen maar met aandacht
voor de patiënt en voor elkaar.
Ondanks COVID-19 was het ziekteverzuim relatief
laag. Het ziekteverzuim was in de bedrijfstak

gezondheids- en welzijnszorg gemiddeld 6,83 %,
ten opzichte van gemiddeld 4,97 % bij Verbeeten.
Ter vergelijking: in 2019, waarin COVID-19 nog geen
rol speelde, was het ziekteverzuim bij Verbeeten
4,86 %, ten opzichte van een landelijk gemiddelde
van 6,19 %.
Aantal medewerkers totaal

233

Aantal radiotherapeut-oncologen

16

Aantal nucleair geneeskundigen

4

Aantal klinisch fysici

6

Aantal vrijwilligers

10

Aantal extern ingehuurde medewerkers

22

Vertrokken medewerkers

25

Nieuwe medewerkers

19

Leren bij Instituut Verbeeten

61
mannen
172
vrouwen

“Met minimale besmettingen
onder onze medewerkers en een
laag blijvend ziekteverzuim, zijn
we het jaar ‘goed’ doorgekomen”

14

ziekte
verzuim

4,97%

Instituut Verbeeten hecht er belang aan om een bijdrage te leveren aan de
opleiding van (toekomstige) beroepsbeoefenaren. Door het aanbieden van
opleiden en het begeleiden van studenten wordt deze visie nageleefd.
Via het eigen portaal ‘Mijn Talent’ zijn 63
leerpaden aangeboden, waarvan er 21 nieuw zijn
ontwikkeld. In totaal werden 1.348 leerpaden door
medewerkers succesvol afgerond. Ook bieden
we stage- en afstudeerplaatsen aan. In totaal
30 stagiaires en afstudeerders maakten in 2020
gebruik van deze mogelijkheden.

“Goede en veilige zorg vraagt om
de bereidheid van medewerkers
om te leren, zich te blijven
ontwikkelen, bij te blijven in het
vak en het kunnen volgen van
organisatieontwikkelingen.”

63

leerpaden

21

ontwikkelde leerpaden

1.348

leerpaden
succesvol afgerond
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Inkomsten en uitgaven
Financieel resultaat

2020

2019

Resultaat

€ 3.854.235

€ 2.895.587

Bedrijfsopbrengsten

€ 35.233.461

€ 34.874.345

Balanstotaal

€ 44.676.227

€ 43.757.594

2,5

2,03

53,83

46,16

Liquiditeit
Current ratio
vlottende activa /
kortlopende schulden
Solvabiliteit
Eigen vermogen /
balanstotaal

Ondanks een lagere omzet
als gevolg van Covid-19 heeft
Instituut Verbeeten door
adequaat financieel beleid
en incidentele besparingen
het jaar 2020 met een positief
resultaat kunnen afsluiten.
Daarom is in overleg met de
twee marktleiders CZ en VGZ,
besloten om af te zien van de
aanspraak op de CB-regeling
2020 MSZ Accent.
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Medisch wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijke studies

De voltallige Wetenschapscommissie kwam in 2020 tien maal bijeen. Er zijn 13
nieuwe studies aangemeld bij de Wetenschapscommissie, waarvan 5 studies in 2020
zijn gestart. De overige studies bevinden zich momenteel in de opstartfase en zullen
mogelijk in 2021 van start gaan.

Het doel van de Wetenschapscommissie is medisch wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen,
stimuleren en wetenschapsbeleid te
maken. De commissie wordt hierbij
ondersteund door het Trialbureau,
bestaande uit twee erkende datamanagers, dat professionele
ondersteuning biedt bij klinische
studies.
In onze visie 2020, gepubliceerd in
2014, staat het streven om zoveel
mogelijk patiënten in nationaal en
internationaal studieverband op te
nemen. Doel is de behandelingen en

diagnostiek van Instituut Verbeeten
continu te verbeteren. In het
afgelopen jaar werd op de afdeling
Radiotherapie 3% van de patiënten
behandeld binnen studieverband.
De Wetenschapscommissie wil door
het creëren van een juiste onderzoek
omgeving wetenschappelijk onderzoek
een nog duidelijkere plek te kunnen
geven binnen Instituut Verbeeten.
De eerste stappen hiervoor zijn
in 2020 gezet, in 2021 gaan we
ons wetenschapsbeleid verder
ontwikkelen.

Afdeling Radiotherapie

In 2020 waren op de afdeling Radiotherapie 16
studies actief, waarvan 2 studies op initiatief van
een van de radiotherapeuten of klinisch fysici, en
14 in samenwerking met externe onderzoekers,
waarbij Instituut Verbeeten medewerking verleend
als faciliterend centrum met een van onze
radiotherapeuten als lokale onderzoeker.

Het grootste deel van de patiënten is opgenomen
in de volgende studies:

In totaal gaven 203 patiënten toestemming tot
deelname aan een medisch wetenschappelijk
onderzoek binnen Instituut Verbeeten. In de 8
studies waarbij Instituut Verbeeten optreedt als
faciliterend centrum, zijn door verwijzende centra
106 van die 203 patiënten opgenomen in de
groep respondenten waar radiotherapie deel van
uitmaakt.

• 50 patiënten werken mee aan SYMPRO.
Deze studie richt zich op symptomen monitoring
onder longkankerpatiënten in Nederland. De
patiënt rapporteert hiervoor zelf resultaten met
behulp van een webapplicatie.

• PRETEC, waaraan 33 patiënten deelnemen.
Deze studie richt zich op patiëntvoorkeuren bij
baarmoederslijmvlieskanker in hoog risico en
gevorderd stadium.

• De IDENTIFY studie heeft 25 deelnemers.
Dit is een haalbaarheidsstudie naar optische
oppervlaktescanning om positionering en
bewaking van de adem bij locoregionale
borstkankerpatiënten te optimaliseren.

Het aantal deelnemende patiënten in wetenschappelijk onderzoek per jaar
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Afdeling Nucleaire Geneeskunde

De afdeling Nucleaire Geneeskunde speelt binnen
het medisch wetenschappelijk onderzoek een
faciliterende rol voor het Elisabeth-Tweesteden
Ziekenhuis.

Registratie

Naast interne registratie worden steeds meer
tumoren ook in externe databases geregistreerd.
Sinds 2011 worden radiotherapie gegevens
van borstkankerpatiënten door Het Nationaal
Borstkanker Overleg Nederland (NABON)
geregistreerd in de NABON Breast Cancer Audit
(NBCA).
De gegevens van patiënten behandeld in Instituut
Verbeeten worden vooralsnog verzameld door de
datamanagers van het Integraal Kankercentrum
Nederland (IKNL). Het primaire doel van de NBCA
is het inzichtelijk maken van de kwaliteit van
de borstkankerzorg in Nederland. Zo krijgt de
beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen
zorg en die van collega artsen: eigen resultaten
worden gespiegeld aan het landelijk gemiddelde.
In de nabije toekomst is het streven de registratie
te verschuiven naar de datamanagers binnen
Instituut Verbeeten.
Sinds 2013 worden gegevens van patiënten
met een longtumor, die in opzet curatief zijn
bestraald geregistreerd in de Dutch LungCancer
Audit-Radiotherapy (DLCA-R). Vanuit die
externe database worden anonieme gegevens
verstrekt voor verdere analyse door het Dutch
Institute for Clinical Auditing (DICA). DICA
maakt de kwaliteit van zorg inzichtelijk met
betrouwbare vergelijkingen en analyses. Daarbij
werken ze samen met dokters, patiënten en
zorgverzekeraars.
In de nabij toekomst zal gestart worden met
registratie van andere tumorgroepen binnen
DICA, zoals van gynaecologische, gastrointestinale, urologische tumoren en borstkanker,
specifiek voor de radiotherapie.
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De gegeven feedback
in 2020 hebben
betrekking op vijf
hoofdonderwerpen:

14

Financien

1

Veiligheid

Van een klacht leren wij
Elke klacht is voor ons een belangrijk signaal. Een ontvangen klacht van
patiënten geeft aanleiding om, indien nodig, maatregelen te treffen. Zo
kunnen we de kwaliteit van onze zorg steeds verder verbeteren.

Belangrijke doelstellingen van 2020:
• Het laagdrempelig(er) oplossen van vragen en
klachten van patiënten.
• De onvrede of klacht zo vaak mogelijk oplossen
op de plaats waar deze ontstaat, meestal
tijdens het onderzoek of de behandeling.
• Feedback inzetten voor verbeterprocessen.
In 2020 hebben wij 32 patiëntencontacten gehad
met één of meerdere klachten. Ook hebben
wij 3 contacten gehad met als onderwerp ‘het
geven van informatie of advies’ of ‘het ophalen
van informatie’. Deze contacten hebben niet als
doel ‘het uiten van onvrede’ en worden daarom
hieronder vermeld als informatie & advies.
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Klachten per locatie en afdeling
Locatie
Overstijgend
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Tilburg

10

Breda

3

Den Bosch

3

Afdeling
Radiotherapie

26

Overstijgende afdelingen

7

Nucleaire Geneeskunde

2

Communicatie

Oplossing
4

Behandeling en/
of onderzoek
3

Informatie &
advies

Alle klachten in 2020 zijn opgelost, waarbij
zowel patiënten als Instituut Verbeeten
tevreden was over de uitkomst of oplossing.
De gemiddelde responstijd voor een klacht
bedraagt in 2020 1,2 dagen en voor de
afhandeling van een klacht 17,3 dagen.

De gemiddelde responstijd voor informatie
en advies bedraagt 7,7 dagen. 2 van de 3
aanvragen handelden wij direct af. Slechts
in één situatie duurde de afhandeling 79
dagen. Gedurende dat traject is Instituut
Verbeeten steeds in overleg gebleven met de
persoon die informatie en advies vroeg.

Alle klachten zijn door Instituut Verbeeten en de betrokkene
samen opgelost, zonder tussenkomst van derden. Vijf klachten
zijn binnen 1 en 3 maanden afgehandeld, dat komt neer op 14%.
Dertig klachten zijn binnen 1 maand opgelost, dat is 86% van het
totaal aantal klachten.
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Medezeggenschap
Cliëntenraad
Terugkijkend naar 2020 was het een bewogen jaar. COVID-19 heeft invloed op
onze gehele samenleving, en dus ook op Instituut Verbeeten. Met als gevolg dat
wij als Cliëntenraad veel voorgenomen activiteiten ‘on hold’ moesten zetten.
In overleg

Toch hebben we zowel online als offline regelmatig
overleg met elkaar en met de bestuurder
van Instituut Verbeeten. We maakten kennis
met managers van verschillende afdelingen
en de ondernemingsraad, waaraan wij ons
activiteitenplan presenteerden. Ook ging de
jaarlijkse bijeenkomst met de Raad van Toezicht
door en het jaarlijks overleg met het lid van de
Raad van Toezicht, die op voordracht van de
Cliëntenraad is benoemd.

Betrokkenheid

In een jaar waarin COVID-19 ons in de greep hield
en Instituut Verbeeten veel personeelswisselingen
kende, is het lastig om tot concrete afspraken te
komen. Een aantal doelen schuiven daarmee door
naar ons activiteitenplan van 2021. We gaan er
daarbij vanuit dat we de door ons gestelde doelen
in 2021 wel gaan realiseren.
De Cliëntenraad kijkt ‘vanuit’ het
patiëntenperspectief naar Instituut Verbeeten
en stelt het patiëntenbelang als richtinggevend.
Betrokkenheid bij de activiteiten is daarbij van
belang, evenals het betrokken zijn bij het wel en
wee van de patiënten.
In samenspraak met de bestuurder zoeken we
binnen Instituut Verbeeten naar de juiste wijze
om deze betrokkenheid vorm te geven. Evenals
het zoeken, in samenspraak met afdeling
Communicatie, naar de juiste insteek voor
contacten met de patiënten. Met als uiteindelijk
doel: optimale, veilige, en kwalitatief uitstekende
zorg.

Resultaten 2020

Ondanks de beperkende maatregelen leverden
we zeker een bijdrage aan de ontwikkeling van
Instituut Verbeeten. Zo hebben we de volgende
onderwerpen zowel besproken als van positief
advies voorzien:
• De adviesaanvraag Privacy en
Gegevensbescherming;
• De adviesaanvraag beleid Kwaliteit en Veiligheid;
• De adviesaanvraag Begroting 2021;
• Een substantiële bijdrage geleverd
aan de opstelling van de nieuwe
Medezeggenschapsregeling en het Huishoudelijk
Reglement, dit in verband met de invoering van
de WMCZ 2018 per 1 juli 2020.
Ook hebben we ons activiteitenplan 2021 gereed
gemaakt.

Remko Wildeboer

Suzan de Laat

Zichtbaarheid

Vanuit onze betrokkenheid bij Instituut Verbeeten
en haar patiënten, zoeken we samen met
de organisatie, naar de juiste vorm om onze
zichtbaarheid ín de organisatie te vergroten.
Maar ook hoe we meer informatie vanuit
patiënten kunnen vergaren. Hiervoor zijn de eerste
constructieve gesprekken in de loop van 2020
gevoerd en worden gemaakte plannen in 2021
verder uitgerold. Samenwerking is hierin de ‘key’ tot
succes!
Met veel plezier en vertrouwen zijn we 2021
gestart. Vanuit een goed contact met verschillende
afdelingen leveren we samen een mooie bijdrage
aan Instituut Verbeeten. Ook in 2021 zetten we ons
hiervoor in.

De Cliëntenraad kijkt ‘vanuit’
het patiëntenperspectief
naar Instituut Verbeeten en
stelt het patiëntenbelang als
richtinggevend.
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“Vanuit een goed
contact met
verschillende
afdelingen leverden
we samen een
mooie bijdrage aan
Instituut Verbeeten.
Ook in 2021 zetten
we ons hiervoor in.”

Van links naar rechts: Toine van Es, Corina Roelands en Harri Aarts.
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Ondernemingsraad
Met de start van het nieuwe jaar 2020 is ook de ondernemingsraad vrijwel ‘nieuw’
gestart. Met drie zittende leden, waarvan één inactief, vier nieuwe leden en twee
vacatures maakt de ondernemingsraad een frisse nieuwe start. “We missen nog
twee leden vanuit twee zogenoemde kiesgroepen (lees: afdelingen),” vult vicevoorzitter Ilse Leers aan. “Met deze twee collega’s erbij vertegenwoordigen we
met negen collega’s samen, heel Instituut Verbeeten”.
Vliegende start

Van links naar rechts: Deniece Washington, Antoinette Rath,
Dennis van Poppel, Ilse Leers-Bekkers, Michael Aanraad en
Janneke Jung. Marly Goossens staat niet op deze foto i.v.m.
zwangerschapsverlof.

“Ook vanuit de
ondernemingsraad
willen wij onze
waardering uitspreken
voor alle medewerkers
van Instituut Verbeeten,
voor alle inzet en
flexibiliteit.”
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We moeten dit
samen doen,
ieders inzet is
belangrijk!

De OR merkt
in de huidige
situatie dat er
meer focus is,
wat als positief
wordt ervaren.

Het doel voor 2020 stond al snel vast. “We wilden
de ondernemingsraad goed neerzetten, om met
elkaar een vliegende start te maken,” vervolgt
voorzitter Janneke Jung. “We wisten namelijk, dat
er veel onderwerpen speelden en op ons af gingen
komen”. En dat is goed gelukt. Mede dankzij een
training die zij samen met de nieuwe OR-leden
eind 2019 volgen.

Organisatieverandering

Als organisatie is Instituut Verbeeten in beweging
en veranderingen staan op stapel. Om inzicht
te krijgen in deze veranderingen, volgde al snel
een gesprek met de bestuurder. Janneke: “Enkele
onderwerpen zoals huisvesting, organisatie
van de ondersteunende diensten en Nucleaire
Geneeskunde waren bij ons bekend. Dit zijn grote
vraagstukken die voor veel medewerkers van
invloed kunnen zijn en dus wil je daarbij betrokken
worden.”
Zelf had de ondernemingsraad ook organisatie
brede thema’s op het programma staan.
Onderwerpen als een veilige werkomgeving en
betrokkenheid van medewerkers zijn speerpunten.
Daarnaast staat bijvoorbeeld duurzame
inzetbaarheid op de OR-agenda. Toch valt de
aandacht voor deze onderwerpen op dit moment
veelal stil en voert, met de komst van COVID-19, het
onderwerp thuiswerken de boventoon.

Coronacrisis

Ilse: “Wat we juist wel zien door de coronacrisis,
is dat medewerkers ons weten te vinden. De
betrokkenheid is, zeker in het begin van de crisis,
groter geworden.” Voor de ondernemingsraad
zelf is het zoeken naar de juiste balans tijdens
de pandemie; in afstemming met de bestuurder
en voor de onderwerpen die spelen. Janneke: “Er
kwam veel op de organisatie af en dat zorgde
intern ook even voor een ‘crisis’. Want er moest plots
heel veel gebeuren.” Maar ook dan vind je snel
weer een weg: “We spraken af ‘doe wat je moet
doen’, maar houd ons wel op de hoogte.”

Successen

Ondanks het bijzondere jaar zijn Janneke en Ilse
trots op de resultaten die zij hebben geboekt. “Ik
ben het meest trots op hoe wij als team staan,”
vertelt Janneke. “In korte tijd hebben we een fijn
team opgebouwd; we zijn open naar elkaar en
hebben respect voor elkaar. Dat geeft een goed
teamgevoel.”
Ook wordt de ondernemingsraad goed en tijdig
betrokken bij de organisatieontwikkelingen en is er
steeds meer vertrouwen.
Ilse vult haar collega aan: “En we delen graag
het succes van de organisatie. Want met de
coronacrisis is geen stilstand van zorg ontstaan. De
zorg is onverminderd doorgegaan, met steeds de
veiligheid voor onze patiënten gewaarborgd.”

De ondernemingsraad komt één keer per maand met de leden bijeen en
vergadert ook één keer per maand met de bestuurder. Daarnaast ontmoet
het dagelijks bestuur elkaar één keer per twee weken.
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Highlights 2020

Januari

Eén jaar nieuwe PET-CT scanner
Een jaar geleden namen we de nieuwe,
hypermoderne PET-CT scanner in gebruik.
Nu na een jaar de balans wordt opgemaakt,
blijkt de hoeveelheid radioactieve stof die
de patiënt toegediend krijgt met bijna
70% verminderd. Bovendien is het traject
beter, patiëntvriendelijker en sneller. Waar
voorheen een PET-CT scan 24 minuten
duurde, kan dit nu in de helft van de tijd.
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Maart

Identify systeem vrijgegeven voor
stralen zonder masker
Na een lange en intensieve periode
van voorbereidingen, verbouwingen,
installaties, trainingen en testen zijn
we er helemaal klaar voor! Identify
(oppervlaktescanning) op de CT
en twee bestralingstoestellen in
Tilburg is vrijgegeven voor ‘stralen
zonder masker’ voor patiënten.
De eerste palliatieve patiënten
kunnen nu gebruikmaken van
deze nieuwe techniek en hoeven
geen masker meer op tijdens de
bestralingsbehandeling.
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Mei

Topklinische erkenning hoofd-halstumoren voor ETZ
in samenwerking met Instituut Verbeeten

April

Samenwerking Radboudumc in onderzoek
MR-Linac
Radboudumc is gestart met de installatie
van een MR-Linac. Hiermee kunnen nieuwe
behandelingen worden uitgevoerd en onderzoek
worden gedaan. De MR-Linac is een combinatie
van een radiotherapie versneller met een
diagnostische MRI. Die combinatie zorgt voor
een preciezere behandeling van de tumor.
Daarnaast ontstaan er minder bijwerkingen,
omdat voorkomen wordt dat gezond weefsel mee
bestraald wordt. Instituut Verbeeten is één van
de radiotherapeutische instituten die meewerkt
aan het onderzoek naar onder andere de
kosteneffectiviteit en innovatiemogelijkheden bij
het gebruik van de MR-Linac.

Zonnepanelen in Breda
In het kader van verduurzaming plaatsten we
op het dak van Instituut Verbeeten Breda 146
zonnepanelen. Hiermee zetten we een goede
stap in de richting van het behalen van het juiste
energielabel.
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Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg heeft
als eerste topklinische ziekenhuis in Nederland een erkenning
gekregen voor topklinische zorg aan patiënten met tumoren in
het hoofd-halsgebied. Deze erkenning behaalden zij in nauwe
samenwerking met Instituut Verbeeten. Instituut Verbeeten en ETZ
waren via de Nederlandse Werkgroep voor hoofd-halstumoren
(NWHHT) al geaccrediteerd voor deze zorg. Het ETZ behandelt
jaarlijks circa 140 patienten met hoofd-halstumoren, waarvan
ruim 70% wordt bestraald bij Instituut Verbeeten.

Mijlpaal: dankzij oppervlaktescanning betere
sturing DIBH
Het Identify team heeft een nieuwe mijlpaal bereikt; de eerste
bestralingen met Deep Inspiration Breath Hold (DIBH) zijn
uitgevoerd met behulp van het Identify systeem. Ademhaling met
diepe inspiratie is een methode om radiotherapie toe te dienen
waarbij de stralingsblootstelling aan het hart en de longen
wordt beperkt. De laboranten, de patiënt en het Identify systeem
hebben allemaal perfect gefunctioneerd en het was prachtig
om de toegevoegde waarde van oppervlaktescanning te zien
bij deze behandeling. Dankzij de oppervlaktescanning worden
patiënten beter gestuurd in DIBH: ze krijgen inzicht in wanneer
ze ‘goed’ ademen, wat de behandeling voor zowel de arts als de
patiënt gemakkelijker maakt.
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Juli

Samenwerking Instituut Verbeeten en Amphia in
studie aanpak endeldarmkanker
Jarenlang internationaal onderzoek naar een betere behandeling
van endeldarmkanker heeft spectaculair resultaat opgeleverd.
Veel minder patiënten hoeven een operatie te ondergaan en
bij anderen is de tumor zienderogen geslonken. ‘Baanbrekend’,
aldus onze samenwerkingspartner Amphia Ziekenhuis in Breda,
dat nauw bij de studie betrokken is geweest. Instituut Verbeeten
is in de faciliterende rol betrokken geweest bij deze studie.
Patiënten die deelnamen aan de studie via Amphia
werden bij Instituut Verbeeten bestraald.
Lees meer over deze studie via deze link

Oktober

Flattening Filter Free stralen
In de versnellers van Instituut Verbeeten zit een zogenaamde
flattening filter. Met dit filter creëren we voor bestralingsbundels
een vlak bundelprofiel. Het nadeel van zo’n flattening filter is
echter, dat de bundel wordt verzwakt.
Met de ‘Flattening filter free’ techniek op de TrueBeam
radiotherapie systemen wordt de bestralingsbundel niet meer
door zo’n filter gevormd en verzwakt. Het heeft geen vlak profiel;
je geeft hiermee meer dosis per tijdseenheid. Flattening filter free
wordt gebruikt bij stereotactische bestralingen van onder meer
hersenen, longen en lever. Bij stereotactische bestraling wordt
heel precies een hele hoge dosis straling op de tumor gegeven.
De straling komt uit meerdere smalle bestralingsbundels die
om de patiënt heen draaien. Zo kan de arts vanaf verschillende
kanten heel precies de tumor bestralen en het te bestralen
gebied zo klein mogelijk houden. Deze patiënten liggen door
de hoge dagdosis lang op de behandeltafel. Met deze techniek
wordt de duur van de bestraling met ongeveer 5 minuten
ingekort. Dat gebeurt in 1 of meerdere bestralingen.

September

Installatie oppervlaktescanners gevierd!
Wereldwijd het eerste instituut met dit systeem
Instituut Verbeeten is eigenaar van in totaal zes IDENTIFY
systemen! Samen met de eerdere installaties dit jaar, zijn alle
installaties in Tilburg voltooid. Met deze techniek zorgen we
ervoor dat, voor bepaalde indicaties, maskers en, voor álle
patiënten, tatoeagepuntjes uiteindelijk niet meer nodig zijn.
Inmiddels zijn de eerste patiënten zonder masker bestraald: de
eerste stap in de uitrol van oppervlaktescanning de locaties in
Breda en Den Bosch. Daarnaast zijn we gestart met de, door
het Verbeeten Fonds gefinancierde studie, waarbij mammapatiënten zonder tatoeagepuntjes worden bestraald. Hierover
is een artikel gepubliceerd in het lifestyle magazine For You. In
het artikel vertellen onze radiotherapeut-oncoloog Mariska van
de Sande en radiotherapeutisch laborante Deniece Washington
over de mogelijkheden om patiënten mentaal en fysiek minder te
belasten door het gebruik van oppervlaktescanning. Lees meer
over de IDENTIFY systemen in een artikel van leverancier Varian.
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November

Erkenning stage MBO
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB) heeft samen met de
praktijkbegeleiding de erkenning voor de stages
van MBO studenten geëvalueerd. Er is gesproken
over de leermogelijkheden van de stagiaires, hoe de
begeleiding is georganiseerd en over het leerklimaat.
Ze waren heel erg tevreden en daarmee is de
erkenning voor 4 jaar verlengd. Daar zijn we trots op!
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Kwaliteit en veiligheid
Werken aan kwaliteit van zorg zit in ons hart. Dit borgen we door op een
systematische manier met elkaar te werken. Het is een samenhangend systeem
van allerlei instrumenten die de zorgprofessional ondersteunt bij het uitvoeren
en continu verbeteren van zorg.
Verbeteringen die we realiseren, zijn gebaseerd op:
• feedback van onze patiënten;
• resultaten vanuit spiegelinformatie (vormen van
informatie waarmee de arts zijn zorgverlening
kan vergelijken), bijv. indicatoren;
• leren van dingen die goed gaan;
• leren van dingen die mis (kunnen) gaan.
Binnen Instituut Verbeeten is kwaliteit geen
afdeling, het zit in de mentaliteit van iedere
medewerker. Dat betekent dat elke medewerker
zich toetsbaar opstelt en openstaat voor feedback,
zowel positief als negatief. Verantwoording
afleggen hoort hier ook bij. Een kritische blik op
het eigen functioneren brengt ons de kwaliteit van
zorg die wij aan onze patiënten willen leveren.
Dit noemen wij waardegedreven zorg. Naast de
reacties van onze patiënten die in enquêtes naar
voren komen, werken wij met protocollen, naar
landelijke richtlijnen en wetgeving. Hierdoor maken
wij continuïteit, eenduidig werken en continu
verbeteren mogelijk. We hanteren cycli van interne
audits en verbeterprojecten, en er is continue
aandacht voor kwaliteitsbeheersing.

Indicatoren

Instituut Verbeeten heeft een uniforme set van
indicatoren die op alle locaties wordt gebruikt. Ook
voldoen we aan de verplichting om indicatoren
aan te leveren voor externe partijen zoals Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Dutch Institute
for Clinical Auditing (DICA) en de Nederlandse
Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
(NVRO).

Verbeteringen

In het bijzondere COVID-19 jaar hebben wij ons
steeds geconformeerd aan de maatregelen en
richtlijnen van de Rijksoverheid en het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). We hebben
diverse beheersmaatregelen opgesteld voor
situaties in het geval van personele onderbezetting
door ziekte. Ook is, in vergelijking met voorgaande
jaren, de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling
duidelijker geworden. De onderlinge communicatie
en afstemming over werkzaamheden is verbeterd
én we hebben korte lijnen, waardoor we snel
kunnen schakelen.

Waardegedreven zorg

We zien en ervaren dat kwaliteitsmanagement
bijdraagt aan waardegedreven zorg. Het helpt
ons om te voldoen aan de wensen en eisen van
onze patiënten. We leveren wat zij verwachten,
overtreffen dit soms en vergroten de tevredenheid.
Het brengt continu verbeteren tot stand.

Kwaliteit en structuur van
Infectiepreventie

De Commissie Infectiepreventie (CIP) is eind 2014
opgericht en heeft tot doel de kwaliteit en structuur
van Infectiepreventie in Instituut Verbeeten te
toetsen, verbeteren en borgen.
Infectiepreventie heeft als uitgangspunt
veilig werken voor de patiënt. Tegelijkertijd is
infectiepreventie er voor de medewerkers. Daarom,
en gezien de schaalgrootte van onze organisatie, is
infectiepreventie ondergebracht bij ARBO.

Conclusie kwaliteit & veiligheid
Door COVID-19 is 2020 een bewogen en bijzonder jaar. Op de vragen van
infectiepreventie kregen we snel antwoorden en adviezen vanuit het ElisabethTweeSteden Ziekenhuis. De lijntjes zijn kort en de communicatie verloopt
voorspoedig. Ook is door COVID-19 infectiepreventie nog beter op de kaart
gezet en diep ingebed in de dagelijkse werkzaamheden.
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“Met het inrichten en borgen van het
kwaliteitssysteem stellen we samen
met onze medewerkers vast hoe ‘de
werkwijze’ is. Hoe processen lopen
en wie welke verantwoordelijkheid
en bevoegdheid heeft. Het
kwaliteitssysteem vormt zo een basis
voor verbetering van efficiency,
effectiviteit en uiteindelijk een hogere
patiënttevredenheid.”

De Commissie Infectiepreventie heeft in 2020 de volgende activiteiten opgepakt:
COVID-19

Audits

Scholing COVID-19

Algemene scholing

We stelden een Crisis Management Team
(CMT) in. De landelijke adviezen in combinatie
met de adviezen van Infectiepreventie van het
Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) bepalen
grotendeels ons beleid. Ondanks Covid-19
zijn de wachttijden voor patiënten bij Instituut
Verbeeten niet verlengd.

In maart gaf de deskundige infectiepreventie
ETZ een presentatie over het virus
en beschermende maatregelen voor
zorgmedewerkers. Ook sloot deze deskundige
in september aan bij dagstarts, om vragen te
beantwoorden en toelichting te geven.

Teststraat medewerkers Instituut
Verbeeten

Op 21 september zijn we gestart met een eigen
teststraat voor medewerkers van Instituut
Verbeeten. Hierdoor is de uitslag dezelfde
dag bekend en zijn de bedrijfsveiligheid en
continuïteit geborgd. In totaal zijn in 2020 68
medewerkers getest.

Op 28 augustus vond de Audit Infectiepreventie
op de C-vleugel, waar de uitslaapkamers
voor brachytherapie zich bevinden, plaats,
door de deskundige infectiepreventie. Deze
audit is een periodiek afgesproken audit. Ook
zijn verbeteracties uit de vorige audit (2018)
getoetst.

Naast de COVID scholing is er een structureel
scholingstraject. Eens per 2 jaar is het leerpad
infectiepreventie verplicht voor medewerkers in
de patiëntenzorg. In 2020 is het leerpad grondig
herzien en informatie uit de e-learning van
het ETZ overgenomen. Het leerpad gaat over
basis maatregelen, handhygiëne en omgang
van patiënten met een BRMO. Bijzonder
Resistente Micro Organismen (BRMO) is een
verzamelnaam voor bepaalde typen bacteriën
die steeds vaker voorkomen In 2020 hebben 80
medewerkers het leerpad met succes voltooid.
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Samenwerken in de zorg

Zuidwest
Radiotherapeutisch
instituut (ZRTI)

Jeroen Bosch Ziekenhuis

De samenwerking met het Jeroen Bosch
Ziekenhuis is intensief. Net als in de andere
verwijzende ziekenhuizen participeren wij in
alle multidisciplinaire oncologiebesprekingen
(MDO’s) en tumorwerkgroepen.

ZRTI en Instituut Verbeeten
wisselen veelvuldig kennis en
ervaring met elkaar uit over
beleid en ICT.

Amphia

Instituut

De nauwe samenwerking
met het Amphia Ziekenhuis
loopt al jaren naar
wederzijdse tevredenheid. De
realisatie van de nieuwbouw
van het Amphia op één
locatie biedt de mogelijkheid
de multidisciplinaire
samenwerking verder te
intensiveren.

Ve r b e e t e n

Radboudumc

Rivas Zorggroep

Radiotherapeut-oncologen
van Instituut Verbeeten houden
spreekuur voor oncologiepatiënten in
het Rivas, locatie Beatrixziekenhuis.
De Rivas Zorggroep is zeer tevreden
over onze snelle toegangstijden.
Ook vanuit dit ziekenhuis is, net als
uit Bernhoven, het aantal verwezen
patiënten toegenomen.

In 2020 wordt in het Radboudumc
de MR-Linac geïnstalleerd. Instituut
Verbeeten participeert in een
regionaal samenwerkingsverband
waarbij de waarde van MRI-gestuurde
radiotherapie wordt onderzocht.

Bernhoven

Sinds medio 2018 houden radiotherapeutoncologen van Instituut Verbeeten spreekuur
in Bernhoven. Daardoor is er voor patiënten
van Bernhoven één locatie voor uitgebreide
oncologische zorg. Het brengt de zorg
dichterbij en verkort de reistijd voor de patiënt.

EMBRAZE

Instituut Verbeeten participeert actief in het kankernetwerk
EMBRAZE. De rode draad van de samenwerking binnen
EMBRAZE zit in het blijvend verbeteren van de kankerzorg
in de regio. EMBRAZE richt zich als kankernetwerk op
kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid van zorg.

Bravis Oncologie
Centrum (BOC)

Voor de bestraling van
hersentumoren in het hoofd
verwijst het Bravis Oncologie
Centrum patiënten door naar
Instituut Verbeeten.
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Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ)

Het ETZ biedt samen met Instituut Verbeeten de geïntegreerde
opleiding Corona (nucleaire geneeskunde en radiologie) aan. Op
oncologisch gebied wordt intensief samengewerkt, onder meer
in het Centrum voor Hoofd-Hals Oncologie dat is verbonden met
het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

35

Instituut
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